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OVERVIEW

MAIOR PROBABILIDADE DE VITÓRIA
DE UM CANDIDATO REFORMISTA
BRASIL
• Perspectivas de melhora econômica, com índices
de confiança melhorando nos próximos meses,
em diversos setores;
• Melhora da crise política, abrindo espaço para
negociação mais saudável com Congresso;
• Avanço de discussões em torno do ajuste fiscal, e
maior alinhamento entre Fazenda e demais
Ministérios e Planalto;
• Discussão em torno dos ajustes necessários;
• Percepção de risco país deve seguir em queda,
indo em direção àquilo que prevalecia antes das
paralisações de maio;
• Assim, o CDS de 5 anos, hoje pouco próximo de
250 pontos base, poderia cair para algo ao redor
de 150 pontos. Se isto acontecer, o Ibovespa
poderia ir rumo aos 96 mil pontos;
• Maior alocação de fundos locais e estrangeiros
em ativos brasileiros

IBOVESPA (em dólar)

Relação de Preço sobre o Lucro projetado das empresas

Quanto maior o múltiplo, mais “cara” a bolsa.
Portanto, o Ibovespa está “barato” quando
comparado com outras bolsas.
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JAIR BOLSONARO (PSL)
• Agenda de privatização
• Reformas políticas/fiscais avançando
• Revisão altista da atividade econômica doméstica
• Dólar: Abaixo dos R$ 4,00
• CDS: Próximos dos 150 pontos base
• Juros: aperto monetário mais gradual

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
• Estatais
• Financeiro
• Commodities
• Empresas com maior exposição
à atividade doméstica
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FERNANDO HADDAD (PT)
• Agenda de privatização interrompida
• Reforma fiscais paralisada
• Crescimento econômico em risco
• Dólar: Acima dos R$ 5,00
• CDS: Próximos dos 300 pontos base
• Juros: aperto monetário mais acelerado

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
• Dólar
• Energia
(transmissão, em especial)
• Financeiros (ex bancos)
• Saúde
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PROJEÇÕES IBOVESPA
2018E
Bolsonaro

2019
Bolsonaro

Atual

7.500
14,0x

IBOVESPA
Lucro (19E)
P/L (18E)

118.900
8.200
14,5x

14%

25%

Upside

Atual

Cenário Base

Cenário Otimista

IBOVESPA

84.000

96.000

105.000

Lucro (18E)
P/L (18E)

7.800
10,8x

8.000
12,0x

Upside

Haddad

Atual

Cenário Base

Cenário Otimista

IBOVESPA

84.000

63.750

67.500

Lucro (18E)
P/L (18E)

7.800
10,8x

7.500
8,5x
-24%

Downside

JAIR BOLSONARO (PSL)

Haddad

Atual

7.500
9,0x

IBOVESPA
Lucro (18E)
P/L (18E)

59.900
7.000
8.5

-20%

Downside

-29%

FERNANDO HADDAD (PT)

Cenário – Base:

Cenário – Base:

• Dólar: R$ 3,60-3,70
• LPA: +3% no lucro estimado 2018E
• Valuation: P/L histórica média 10A

• Dólar: R$ 4,60-4,70
• LPA: 4% no lucro estimado 2018
• Valuation: P/L média governo PT
últimos 8A

Cenário Otimista:
• Dólar: R$ 3,50-3,60
• LPA: -4% no lucro estimado 2018E
• Valuation: P/L em níveis históricos
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42%

JAIR BOLSONARO
• Dólar: próximo de R$ 3,50
• LPA: +3% no lucro
estimado 2019E
• Valuation: prêmio de 5%
do níveis históricos
de P/L de 10A

Cenário Otimista:
• Dólar: R$ 4,00-5,10
• LPA: -4% no lucro estimado 2018E
• Valuation: P/L nas mínimas
histórica 10A

FERNANDO HADDAD
• Dólar: próximo de R$ 5,00
• LPA: -7% no lucro
estimado 2019E
• Valuation: P/L próximo
níveis históricos
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PROJEÇÕES CÂMBIO
HIPÓTESES:

2018E
Bolsonaro

Atual

Cenário Base

Cenário Otimista

Cenário Pessimista

REAL/DÓLLAR

R$3,91

R$3,67

R$3,54

R$4,33

6,14%

9,46%

-10,74%

Atual

Cenário Base

Cenário Otimista

Cenário Pessimista

R$3,91

R$4,61

R$4,21

R$5,05

-17,90%

-7,67%

-29,16%

Upside

Haddad
REAL/DÓLLAR

Upside

HIPÓTESES:
Com base no ruído normalizado do nosso modelo de câmbio, podemos
então fazer o seguinte exercício de inferência: Usaremos 2 cenários,
onde calculamos cenários para Bolsonaro e Fernando Haddad.
Para Bolsonaro mudamos a nossa projeção de agosto e passamos a
considerar uma pontuação mais positiva (+120 pontos) ante a projeção
de zero pontos. Com Haddad continuamos pessimistas e atribuímos a
mesma pontuação negativa da eleição de Lula (-297 pontos).

Antes de discutir as hipóteses
individuais para cada candidato, é
preciso fazer um exercício
imaginativo ainda mais difícil, que é
supor o efeito que os movimentos
cambiais globais possuem sobre o
real. Essas hipóteses são comuns
nos 3 cenários para cada
candidato:
(1) O cenário global continua com o
mesmo efeito sobre o real que ele
tem tido hoje (04/10);
(2) O cenário global alivia e traz
uma apreciação de 10% sobre o
componente mundial;
(3) O global piora e traz uma
depreciação de 10% sobre o
componente mundial.
Também é importante frisar que o
modelo tem grande imprecisão na
dinâmica temporal, ou seja, é
bastante difícil precisar em quanto
tempo os valores estimado
poderiam ser alcançados.
Haddad carrega as mesmas
dúvidas que pairavam sobre Lula.
Fará as reformas ou irá guinar
fortemente a esquerda? Além do
fato do país também estar saindo
de uma profunda recessão e ter um
problema estrutural gravíssimo,
que é o descontrole fiscal. Haddad
não
apresentou
nenhuma
proposta por enquanto em relação
a solução do problema fiscal. Dos
candidatos que analisamos, ele é
de longe a maior incógnita em
termos de política econômica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos diante de uma eleição bastante polarizada, com polos ideológicos opostos e muito bem definidos. O cenário de segundo
turno parece consolidado entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), segundo as pesquisas de intenção de voto que
foram divulgadas ao longo dessa semana. Independentemente do vencedor, o país precisará passar por profundas reformas
(principalmente de cunho fiscal).
A principal reforma é a da Previdência, uma despesa que ocupa 55% do Orçamento do Governo Federal. A tendência é de piora
dada as dinâmicas demográficas e do salário mínimo. Em 2026, caso nenhuma reforma seja feita e o teto de gastos seja respeitado,
tal despesa representará 78% do gasto primário do governo. Ou seja: uma situação que inviabiliza o custeio de outras despesas
igualmente importantes como saúde, educação e defesa nacional. Tal reforma, assim como outras, precisará de um presidente
com grande envergadura política.
O parágrafo acima descreve o cenário pessimista que é bem possível de acontecer. O país caminha para um agravamento da crise
fiscal, porém é possível uma reversão desta dinâmica, o que dependerá do novo equilíbrio de forças políticas. E obviamente essas
novas reformas impactam diretamente o preços dos ativos locais.
O resultado da eleição deve continuar a trazer volatilidade para os ativos de risco local, e, em caso de 2º turno, deverá aumentar.
Afinal, candidatos esquerdistas avançaram de forma expressiva nas últimas pesquisas eleitorais, e as chances de um 2º turno
polarizado (isto é, entre Haddad e Bolsonaro) parece estar já concretizada. Em meio a esse ambiente de incertezas, realizamos
algumas projeções para mercados locais:

VITÓRIA DE UM CANDIDATO REFORMISTA
(i) perspectivas de melhora econômica, com índices de
confiança melhorando nos próximos meses, em diversos
setores; (ii) maior alinhamento do Congresso com o
Executivo; (iii) avanço em torno dos ajustes fiscais e reformas
estruturais; (iv) maior alocação de fundos locais e
estrangeiros em ativos brasileiros. Nesse contexto, vemos
uma aceleração do ciclo crescimento do lucro das empresas,
assim como um ambiente ainda propício ao aumento de
eficiência das mesmas, com custo do serviço da dívida em
patamares mais baixos quando comparados aos últimos
anos. É uma clara mudança de ciclo. Assim, o Ibovespa
poderia atingir entre 96 mil pontos (cenário base),
considerando um lucro projetado pelo mercado de R$ 8.000
no final de 2018, e um múltiplo Preço/Lucro (P/L estimado) na
média dos últimos 7 anos de 12x. No tocante ao câmbio, para
o cenário de vitória de um candidato reformista, temos como
base uma cotação de R$3,67, podendo flutuar ao redor de
R$3,54 até R$4,33.

VITÓRIA DE UM CANDIDATO COM BAIXA
CONVICÇÕES DE REFORMAS
(i) agenda de privatização interrompida; (ii) reformas
estruturais paralisadas; (iii) crescimento econômico gradual,
e comprometido; (iv) desalinhamento do Congresso com o
Executivo; (v) maior exigência de prêmio de risco e fuga de
recursos estrangeiros em ativos brasileiros. Nesse contexto,
vemos um ciclo de ligeiro crescimento (ou mesmo,
estagnação) dos lucro das empresas, com expectativa de
encarecimento do custo do serviço da dívida e volumes de
venda em patamares ainda fracos. Assim, o Ibovespa poderia
recuar para patamar próximo de 63 mil pontos, levando em
consideração um lucro projetado de R$ 7.500 no final de 2018,
e um valuation (P/L) histórico de estresse de mercado (isto é,
P/L negociado nas mínimas no governo PT) em 8,5x. No caso
da vitória de um candidato pouco comprometido com as
reformas, o cenário de câmbio fica estressado com a abertura
dos prêmios de riscos e no cenário o valor do câmbio pode ir
a R$4,61 e nos extremos pode ficar entre R$4,21 e R$5,05.

Vale destacar que consideramos ainda difícil uma vitória de Bolsonaro direto no 1º turno, encerrando as eleições de 2018. A
volatilidade, portanto, deverá se manter elevada entre o 1º e 2º turno. Ainda assim, uma vitória do candidato mais reformista deve
destravar valor do Ibovespa, visto que a bolsa brasileira segue em patamares atrativos: (i) P/L de 10,7x vs 15x P/L do mundo; e (ii)
negociada próxima dos 20 mil pontos em dólar (média dos últimos 8 anos em 25 mil pontos, em dólares). Seguimos atentos, assim,
às perspectivas para as empresas locais e, especialmente, em ativos que ainda não foram corretamente precificados, e que podem
surpreender de forma positiva nos próximos meses em uma eventual vitória de Bolsonaro. Algumas empresas estão melhor
preparadas para aproveitar os ventos mais favoráveis deste novo ciclo, que vislumbramos com um candidato reformista no poder.
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